
UMOWA – ZGŁOSZENIE 
 

Przedmiotem umowy jest zakup skierowania na obóz jeździecki /muzyczno 
konny/jeździecki z nauką języka angielskiego w Zbrosławicach organizowany 
przez Ośrodek Jeździecki Zbrosławice we współpracy z BPiT Almatur  
 
Umowa zawarta w dniu ……….…..  
 
pomiędzy : 
Ośrodkiem Jeździeckim Zbrosławice Marcin Jońca z siedzibą w Zbrosławicach 
pod adresem 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 28,  nr NIP 645-23-158-40 
Organizatorem obozu 
a  
Panem/Panią ………………………………………… 
zam. ………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Telefon kontaktowy ………………………………… 
Rodzicem / opiekunem prawnym 
dla  
Imię i nazwisko uczestnika   …….…………….…………………….… 
PESEL uczestnika              …..…………………… 
Adres zamieszkania uczestnika …..……………………………………. 
…………………………………………………………..………………. 
Termin Obozu …..…………………  Turnus …… 
Koszt Obozu ………… Zniżki razem (promocje/stały klient) w wysokości …….. 
Razem koszt obozu po zniżkach ……………… Zaliczka w wysokości ………..  
wpłacona dnia …………. Pozostaje do zapłaty ………………. 
Dopłata najpóźniej 7 dni przed datą obozu. 
 
Organizator zobowiązuje się do należytej realizacji programu zawartego w 
ofercie obozu  
 
 
 

…………………………………. 
Organizator pieczęć i podpis 

 
(Część dla uczestnika obozu – kupującego) 

UMOWA – ZGŁOSZENIE 
 

Przedmiotem umowy jest zakup skierowania na obóz jeździecki /muzyczno 
konny/jeździecki z nauką języka angielskiego w Zbrosławicach organizowany 
przez Ośrodek Jeździecki Zbrosławice we współpracy z BPiT Almatur  
 
Umowa zawarta w dniu ……….…..  
 
pomiędzy : 
Ośrodkiem Jeździeckim Zbrosławice Marcin Jońca z siedzibą w Zbrosławicach 
pod adresem 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 28,  nr NIP 645-23-158-40 
Organizatorem obozu 
a  
Panem/Panią ………………………………………… 
zam. ………………………………………………… 
……………………………………………………… 
Telefon kontaktowy ………………………………… 
Rodzicem / opiekunem prawnym 
dla  
Imię i nazwisko uczestnika   …….……………………………………… 
PESEL uczestnika              …..…………………… 
Adres zamieszkania uczestnika …..…………………….………………. 
………………………………………………………..…………………. 
Termin Obozu …..…………………  Turnus …… 
Koszt Obozu ………… Zniżki razem (promocje/stały klient) w wysokości …….. 
Razem koszt obozu po zniżkach ……………… Zaliczka w wysokości ………..  
wpłacona dnia …………. Pozostaje do zapłaty ………………. 
Dopłata najpóźniej 7 dni przed datą obozu. 
 
Kupujący akceptuje warunki uczestnictwa w obozie i zobowiązuje się do 
przestrzegania regulaminów  
 
 
         ……………….….                                                 ………………. 
podpis  niepełnoletniego uczestnika                                      podpis rodzica / opiekuna prawnego  
 
(Część dla organizatora ) 
 



Część dla organizatora 
 

1. Przed podpisaniem umowy zgłoszenia o zakup skierowania należy zapoznać się z 
warunkami uczestnictwa w obozie zamieszczonymi na stronie internetowej Ośrodka 
www.zbroslawice.info.pl  

2. Podpisanie Umowy Zgłoszenia zobowiązuje uczestnika obozu do przestrzegania 
wszystkich regulaminów ujętych w warunkach uczestnictwa, które przedstawione 
zostaną uczestnikom obozu w dniu rozpoczęcia imprezy. 

 
 
Karty kolonijnej nie wysyłamy wcześniej należy ją przywieź razem z dzieckiem ma obóz.  
Natomiast pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres ośrodek.jezdziecki@wp.pl odsyłamy tylko 
umowę zgłoszenie 
 
Na obóz letni należy zabrać ze sobą:  
Kask, spodnie do jazdy konnej tzw. bryczesy  lub spodnie bez szwów wewnętrznych, buty do 
jazdy konnej, rękawiczki, ubranie sportowe, kurtka przeciwdeszczowa, ciepły sweter lub polar, 
jakieś czarne nieco zniszczone ubranie na gry terenowe (np. świetlik) obuwie na zmianę, 
okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, krem z filtrem UV, kalosze, kostium kąpielowy, 
przybory toaletowe: ręcznik,  mydło, szampon, szczotka i pasta do zębów legitymacje szkolną –
 obowiązkowo 
jeźdźcy którzy planują zdawanie odznak:  biała koszula, rękawiczki, pasek do spodni.  
Proszę nie zabierać ze sobą drogiego sprzętu elektronicznego np. najnowszych smartfonów, 
lustrzanek itp. 
 
Przeciwwskazania do udziału w obozie:  
ADHD , Autyzm, Porażenie Dziecięce, Padaczka, poważne skrzywienia kręgosłupa (o 
możliwości jazdy konnej w przypadku skrzywień kręgosłupa decyduje prowadzący lekarz). 
 
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do przekazania kadrze obozu kierownikowi lub 
wychowawcy informacji o stanie zdrowia dziecka mających istotne znaczenie podczas pobytu 
dziecka na obozie (np. wada serca, alergia, lunatykowanie, cukrzyca). 
Kadra obozu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wykorzysta uzyskane od 
rodziców / opiekunów informacje wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. 
 

Akceptuję warunki uczestnictwa w obozie 
 
 
 
 

………………………….                                      ……………………………. 
Podpis niepełnoletniego uczestnika                                        Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

Część dla uczestnika obozu – kupującego  
 

1. Przed podpisaniem umowy zgłoszenia o zakup skierowania należy zapoznać się z 
warunkami uczestnictwa w obozie zamieszczonymi na stronie internetowej Ośrodka 
www.zbroslawice.info.pl  

2. Podpisanie Umowy Zgłoszenia zobowiązuje uczestnika obozu do przestrzegania 
wszystkich regulaminów ujętych w warunkach uczestnictwa, które przedstawione 
zostaną uczestnikom obozu w dniu rozpoczęcia imprezy. 

 
 
Karty kolonijnej nie wysyłamy wcześniej należy ją przywieź razem z dzieckiem ma obóz.  
Natomiast pocztą tradycyjną lub e-mailem na adres ośrodek.jezdziecki@wp.pl odsyłamy tylko 
umowę zgłoszenie 
 
Na obóz letni należy zabrać ze sobą:  
Kask, spodnie do jazdy konnej tzw. bryczesy  lub spodnie bez szwów wewnętrznych, buty do 
jazdy konnej, rękawiczki, ubranie sportowe, kurtka przeciwdeszczowa, ciepły sweter lub polar, 
jakieś czarne nieco zniszczone ubranie na gry terenowe (np. świetlik) obuwie na zmianę, 
okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, krem z filtrem UV, kalosze, kostium kąpielowy, 
przybory toaletowe: ręcznik,  mydło, szampon, szczotka i pasta do zębów legitymacje szkolną –
 obowiązkowo 
jeźdźcy którzy planują zdawanie odznak:  biała koszula, rękawiczki, pasek do spodni.  
Proszę nie zabierać ze sobą drogiego sprzętu elektronicznego np. najnowszych smartfonów, 
lustrzanek itp. 
 
Przeciwwskazania do udziału w obozie:  
ADHD , Autyzm, Porażenie Dziecięce, Padaczka, poważne skrzywienia kręgosłupa (o 
możliwości jazdy konnej w przypadku skrzywień kręgosłupa decyduje prowadzący lekarz). 
 
Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do przekazania kadrze obozu kierownikowi lub 
wychowawcy informacji o stanie zdrowia dziecka mających istotne znaczenie podczas pobytu 
dziecka na obozie (np. wada serca, alergia, lunatykowanie, cukrzyca). 
Kadra obozu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, wykorzysta uzyskane od 
rodziców / opiekunów informacje wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku. 
 

Akceptuję warunki uczestnictwa w obozie 
 
 
 
 

………………………….                                         ……………………………. 
Podpis niepełnoletniego uczestnika                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 


